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Europaparlamentet utfärdar denna resolution 

– med beaktande av sina tidigare resolutioner om resultatet av överläggningarna 

i utskottet för framställningar, 

– med beaktande av Europeiska ombudsmannens årsrapport för 2016, 

– med beaktande av artiklarna 10 och 11 i fördraget om Europeiska unionen 

(EU-fördraget), 

– med beaktande av artiklarna 24 och 227 i fördraget om Europeiska unionens 

funktionssätt (EUF-fördraget),  

– med beaktande av artikel 228 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt 

(EUF-fördraget), 

– med beaktande av artikel 44 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande 

rättigheterna, om rätten att inge framställningar till Europaparlamentet, 

– med beaktande av bestämmelserna i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt 

om överträdelseförfarandet, särskilt artiklarna 258 och 260, 

– med beaktande av artiklarna 52 och 216.7 i arbetsordningen, 

– med beaktande av betänkandet från utskottet för framställningar (A8-0387/2017), och 

av följande skäl: 

A. Under 2016 mottogs 1 569 framställningar – jämfört med 1 431 under 2015 – varav 

1 110 framställningar (70,8 %) förklarades tillåtliga. 

B. 6 132 användare av parlamentets webbportal för framställningar gav sitt stöd åt en eller 

flera framställningar under 2016, jämfört med 902 under 2015, och stödet per 

framställning och användare låg på 18 810 under 2016, jämfört med 1 329 under 2015. 

C. Antalet mottagna framställningar är lågt i förhållande till EU:s totala folkmängd. Dock 

visar antalet att en del av EU:s medborgare känner till och använder sig av rätten att 

inge framställningar och att de förväntar sig att EU-institutionerna genom 



framställningsförfarandet uppmärksammas på frågor som är angelägna för dem och som 

faller inom EU:s behörighetsområde. Mer behöver dock göras för att öka 

medvetenheten om och främja rätten att inge framställningar till Europaparlamentet. 

D. Rätten att inge en framställning till Europaparlamentet ger EU:s medborgare och 

invånare möjlighet att lämna in en officiell begäran direkt till sina företrädare, och 

därför bör denna rättighet skyddas väl och värdesättas. Denna rättighet är oerhört viktig 

för att säkerställa att EU:s medborgare och invånare deltar aktivt inom 

Europeiska unionens verksamhetsområde. 

E. Europaparlamentet har länge gått i täten för den internationella utvecklingen av 

framställningsprocessen och har alltjämt det mest öppna och transparenta systemet i 

Europa, vilket framför allt gör det möjligt för framställarna att delta fullt ut i 

institutionens verksamhet. 

F. Utskottet har en central roll när det gäller att ge makt åt EU-medborgarna. Denna roll 

bidrar till att stärka parlamentets anseende och auktoritet i valmanskårens ögon genom 

att göra det möjligt för institutionen att pröva och bättre kontrollera hur 

EU-lagstiftningen genomförs av medlemsstaterna och de andra EU-institutionerna. 

G. Ett aktivt deltagande kan endast utgå från att det inom alla EU-institutioner finns ett 

demokratiskt och transparent förfarande som gör det möjligt för parlamentet och 

utskottet för framställningar att utföra sitt arbete på ett medborgarvänligt och 

ändamålsenligt sätt. 

H. De som inger och stöder framställningar är engagerade medborgare som i sin tur 

förväntar sig att EU-institutionerna ska tillföra ett mervärde när det gäller att lösa deras 

problem. Om EU-institutionerna misslyckas med att på lämpligt sätt ta itu med 

framställningarna kan det uppstå frustration och därmed missnöje gentemot unionen. 

I. Medborgarna vänder sig ofta till utskottet för framställningar som en sista instans när 

andra organ och institutioner på regional och nationell nivå inte kan lösa deras problem. 

J. Framställningarna gör det möjligt för parlamentet att lyssna på de problem som 

EU-medborgarna ställs inför och att bidra till att lösa dem. Genom framställningarna 

bör man också utvärdera hur EU-lagstiftningen påverkar människors vardagsliv. 

K. Att öka medborgarnas direkta deltagande i beslutsfattandet på EU-nivå och förbättra 

kvaliteten på detta beslutsfattande är möjligt endast om det finns ett demokratiskt styre 

som kan garantera insyn, effektivt skydd av de grundläggande rättigheterna och 

beaktande av medborgarnas åsikter i EU:s politiska agenda. 

L. Framställningarna är en användbar informationskälla för att bland annat upptäcka 

överträdelser av EU-lagstiftningen och luckor och inkonsekvenser i EU-lagstiftningen 

med avseende på målet att säkerställa ett fullständigt skydd av de grundläggande 

rättigheterna för alla medborgare. 

M. Framställningarna tillhandahåller en mängd viktig information på olika områden till 

nytta för andra parlamentsutskott, även i samband med deras lagstiftningsverksamhet. 

Hela parlamentet är ansvarigt för att tillförsäkra den grundläggande rätten att inge 

framställningar genom att se till att framställningarna behandlas på lämpligt sätt. 

N. Alla framställningar bör bedömas och behandlas noga, och alla framställare har rätt att 



få ett första svar från utskottet för framställningar som till fullo beaktar de frågor som 

tas upp, med fullständig respekt för rätten till god förvaltning, som fastställs i artikel 41 

i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. Ofta behövs en 

skriftväxling med frågor och svar efter den inledande behandlingen av 

framställningarna eller samverkan med kommissionen och nationella myndigheter som 

en ytterligare uppföljning för att hitta lösningar. 

O. Enligt kriterierna för framställningars tillåtlighet, vilka anges i artikel 227 i EUF-

fördraget och artikel 215 i parlamentets arbetsordning, ska framställningar uppfylla de 

formella villkoren för tillåtlighet, nämligen att framställaren, som ska vara en 

unionsmedborgare eller person bosatt i EU, berörs av en fråga som hör till Europeiska 

unionens verksamhetsområde. Det är underförstått att dessa verksamhetsområden går 

utöver EU:s samlade exklusiva befogenheter. 459 framställningar förklarades otillåtliga, 

eftersom de inte uppfyllde de formella kraven.  

P. För att säkerställa ett effektivt arbete i utskottet för framställningar bör ogrundade eller 

otillåtliga framställningar avslutas, varvid en motivering bör skickas till framställaren. 

Förfarandet för behandling av framställningar bör alltid ha framställarnas bästa för 

ögonen. 

Q. Framställningsprocessens särskilda interaktiva natur liksom medborgarnas centrala roll i 

denna process gör varje fall unikt och utesluter en förutbestämd tidsram. Förfaranden av 

detta slag kräver särskild flexibilitet och PR-kompetens från administrationens sida. 

R. Ett stort antal framställningar diskuteras offentligt vid framställningsutskottets 

sammanträden. Framställarna har rätt att presentera sina framställningar, och deltar ofta 

fullt ut i diskussionen, och bidrar därmed aktivt till utskottets arbete. Under 2016 var 

201 framställare närvarande vid utskottets överläggningar, varav 61 framställare deltog 

aktivt genom att yttra sig. 

S. De uppgifter som tillhandahålls av medborgare i framställningar och under 

utskottssammanträden – och som kompletteras av expertis från kommissionen, 

medlemsstaterna och andra organ – är avgörande för utskottets arbete. 

T. De vanligaste ämnen som togs upp i framställningar under 2016 hänförde sig till den 

inre marknaden (särskilt tillhandahållandet av tjänster och fri rörlighet för personer), 

grundläggande rättigheter (särskilt barns rättigheter och rättigheter för personer med 

funktionsnedsättning), sociala frågor (arbetsvillkor), miljöfrågor (avfallshantering, 

föroreningar och miljöskydd) och den specifika frågan om brexit (förlust av förvärvade 

rättigheter och folkomröstningens mandat). 

U. Framställningsportalen på parlamentets webbplats, som lanserades i slutet av 2014, är i 

drift. 1 067 framställningar (68 % av de som mottagits) lämnades in via webbportalen 

under 2016, jämfört med 992 under 2015. Det har gjorts tekniska förbättringar, bland 

annat förbättringar av sökfunktionen, vilket gynnar både användarna och portalens 

administratörer. Sammanfattningar av framställningarna laddas upp kort efter det att de 

antagits. Inställningar som rör konfidentialitet och hanteringen av personuppgifter har 

setts över och en uppsättning vanliga frågor har införts. Sammanfattningar av 

framställningar från 2015 och 2016 har laddats upp med hjälp av ett nytt 

migreringsverktyg. En process för optimering av sökmotorer har utförts. Dessutom har 

ett stort antal förfrågningar om tekniskt stöd från användare hanterats med framgång. 

Det är aktuellt att införa fler etapper i projektet. Härigenom skulle det bli möjligt med 



inslag såsom automatisk elektronisk underrättelse om att en framställning förts upp på 

utskottets föredragningslistor tillsammans med en webbstreaminglänk liksom även 

efterföljande uppladdning av hithörande protokoll och videoklipp från de berörda 

debatterna, till förmån för både framställare och dem som stöder de berörda 

framställningarna. 

V. Det europeiska medborgarinitiativet är ett viktigt verktyg för att stärka medborgarnas 

delaktighet i EU:s politiska beslutsfattande som bör utnyttjas fullt ut för att öka 

medborgarnas förtroende för EU:s institutioner och bidra till skapandet av en verklig 

europeisk union för alla. Kommissionens lagstiftningsförslag av den 13 september 2017 

om att se över den aktuella förordningen (EU) nr 211/2011 om det europeiska 

medborgarinitiativet (COM(2017)0482) utgör starten för en mycket nödvändig 

översynsprocess för att göra detta verktyg mer tillgängligt och användbart för 

EU:s medborgare. 

W. Fyra undersökningsresor enligt artikel 216a i parlamentets arbetsordning var planerade. 

Undersökningsresor är centrala redskap för utskottet för framställningar, både eftersom 

de ger ett unikt tillfälle att samla in information från olika berörda parter i komplexa 

frågor och eftersom de samtidigt bidrar till att konkret synliggöra parlamentets arbete 

bland medborgare i hela Europa. Två undersökningsresor ägde rum – en till Spanien, 

efter att man mottagit flera framställningar från unionsmedborgare med avseende på 

eventuella överträdelser av ramdirektivet om vatten, och en till Slovakien om 

användningen av de europeiska strukturfonderna på långtidsboenden för personer med 

funktionsnedsättning i Slovakien. Två andra planerade undersökningsresor – en till 

Irland och en till Italien – ställdes in. 

X. Utskottet för framställningar har ansvar för förbindelserna med 

Europeiska ombudsmannens kansli, som ansvarar för att undersöka klagomål från 

unionsmedborgare om eventuella administrativa missförhållanden inom 

EU:s institutioner och organ.  

Y. Europeiska ombudsmannen, Emily O’Reilly, lade fram sin årsrapport för 2015 för 

utskottet för framställningar vid dess sammanträde den 20 juni 2016, och årsrapporten 

från utskottet för framställningar är delvis baserad på ombudsmannens årsrapport. 

Z. Utskottet för framställningar är medlem i Europeiska ombudsmannanätverket, vilket 

också omfattar Europeiska ombudsmannen, nationella och regionala ombudsmän och 

liknande organ i medlemsstaterna, kandidatländerna och andra länder i 

Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, och syftar till att främja informationsutbytet 

om EU:s lagstiftning och politik och att utbyta bästa praxis. 

AA. 147 av de mottagna framställningarna (varav 120 under 2016) kan hänföras till olika 

frågor – huvudsakligen skyddet av medborgerliga rättigheter – som uppkommit i 

samband med folkomröstningen i Förenade kungariket om utträde ur Europeiska 

unionen. 

AB. De riktlinjer för utskottet för framställningar som antogs i januari 2016, och som 

genomförts sedan dess, har skapat klarhet och struktur i utskottets arbete och i 

behandlingen av framställningar. 

AC. Översynen av parlamentets arbetsordning (antagen vid plenarsessionen i 

december 2016) omfattar också ändringar i, och förtydliganden av, 



framställningsförfarandet. 

AD. Ett rent formellt tillvägagångssätt vid behandlingen av framställningar som rör 

miljöbedömningar äventyrar det korrekta genomförandet av EU:s miljölagstiftning i 

medlemsstaterna och trovärdigheten för kommissionen, som bör utöva ändamålsenlig 

tillsyn för att säkerställa att medborgarnas grundläggande rättigheter skyddas fullt ut. 

1. Europaparlamentet framhäver den mycket viktiga roll som utskottet för framställningar 

har som kontaktpunkt, där unionsmedborgare och invånare i EU kan lämna in sina 

anmälningar om överträdelser och brister i tillämpningen av EU-lagstiftningen i 

medlemsstaterna samt luckor och inkonsekvenser i EU-lagstiftningen. Parlamentet 

understryker behovet av att till fullo garantera att de frågor som tas upp behandlas på ett 

tidigt, uttömmande, opartiskt och rättvist sätt av institutionerna. 

2. Europaparlamentet konstaterar att framställningar utgör en viktig källa till 

förstahandsinformation inte bara om kränkningar och brister i medlemsstaternas 

tillämpning av EU-lagstiftningen, utan också om potentiella kryphål i EU:s lagstiftning 

och förslag från medborgarna till ny lagstiftning som skulle kunna antas, eller 

eventuella förbättringar av den lagstiftning som redan är i kraft. 

3. Europaparlamentet påminner om att framställningarna gör det möjligt för parlamentet 

och andra EU-institutioner att återknyta kontakten med unionsmedborgare som berörs 

av tillämpningen av EU-lagstiftningen på olika förvaltningsnivåer. Parlamentet anser att 

möjligheten att säkerställa insyn, medborgarnas direkta medverkan, fullständigt skydd 

för de grundläggande rättigheterna, en tydlig förbättring av EU-institutionernas svar för 

att ta itu med och lösa de problem som medborgarna har uppmärksammat dem på samt 

ett förstärkt samarbete mellan å ena sidan EU-institutioner och andra EU-organ och å 

andra sidan nationella, regionala och lokala myndigheter i hög grad kan bidra till att 

stärka den demokratiska legitimiteten och ansvarsutkrävandet i EU:s beslutsprocess. 

4. Europaparlamentet framhåller att en ändamålsenlig behandling av framställningarna 

utmanar och i slutändan stärker både kommissionens och parlamentets förmåga att 

reagera på och lösa problem med anknytning till införlivande och felaktig tillämpning 

av lagstiftning. Kommissionen betraktar genomförandet av EU-lagstiftningen som en 

prioriterad fråga och är angelägen om att medborgarna ska se att denna lagstiftning 

påverkar deras vardagsliv på ett positivt sätt. 

5. Europaparlamentet efterlyser en tydlig definitionsmässig åtskillnad mellan statusen och 

rättigheterna för framställarna och dem som stöder dem, i enlighet med 

öppenhetsprinciperna. 

6. Europaparlamentet anser fortfarande att det är en särskild skyldighet att se till att det 

inte dröjer oproportionellt länge innan otillåtliga eller ogrundade framställningar 

förklaras vara otillåtliga eller avslutas. Parlamentet betonar behovet av att noggrant 

motivera för framställaren varför framställningen är otillåtlig eller avslutas på grund av 

att den saknar grund. 

7. Europaparlamentet framhåller att ändamålsenlig tillämpning av EU-lagstiftningen bidrar 

till att stärka EU-institutionernas trovärdighet. Parlamentet påminner om att rätten att 

göra framställningar, såsom föreskrivs i Lissabonfördraget, är en viktig del av 

unionsmedborgarskapet och ett verkligt lackmustest när det gäller att granska 

tillämpningen av EU-lagstiftningen och upptäcka möjliga kryphål. Parlamentet 



uppmanar utskottet för framställningar att inrätta regelbundna möten med sina 

motparter i respektive nationella sammanhang om viktiga framställningar i syfte att öka 

medvetenheten, både i EU och i medlemsstaterna, om EU-medborgarnas problem samt 

ytterligare stärka deras rättigheter genom bättre lagstiftning – och tillämpning – på 

EU-nivå. Parlamentet ser därför gärna att alla berörda myndigheter på nationell nivå och 

EU-nivå prioriterar att beslutsamt åta sig att behandla framställningar och hitta 

lösningar på de problem som tas upp i dem. 

8. Europaparlamentet påminner kommissionen om att framställningar erbjuder en unik 

möjlighet att ta upp situationer där EU-lagstiftningen inte efterlevs och att utreda dem 

med hjälp av Europaparlamentets politiska kontroll. Parlamentet påminner 

kommissionen om att framställningsutskottets begäranden om hjälp bör följas upp 

ordentligt, och upprepar sin uppmaning till kommissionen att förbättra kvaliteten på 

sina svar, även under utskottssammanträden, vad gäller både innehållet och analysen, 

samt att se till att unionsmedborgarnas frågor behandlas korrekt och på ett transparent 

sätt. Parlamentet påminner om att det sätt på vilket problemen i framställningarna 

behandlas har en avgörande inverkan på medborgarna, på den faktiska efterlevnaden av 

rätten att inge framställningar i enlighet med EU-lagstiftningen och på allmänhetens syn 

på EU-institutionerna. Parlamentet insisterar på att kommissionen identifierar medel för 

att förstärka samarbetet med medlemsstaternas myndigheter när det gäller att besvara 

förfrågningar om genomförandet och efterlevnaden av EU-lagstiftningen. 

9. Europaparlamentet anser att det faktum att nationella domstolar har det yttersta ansvaret 

för att säkerställa ett korrekt genomförande av EU-lagstiftningen i medlemsstaterna 

ingalunda utesluter att kommissionen, i sin egenskap av fördragens väktare, får en mer 

proaktiv roll när det gäller att säkerställa efterlevnaden av EU-lagstiftningen, särskilt i 

fall rörande miljö- och folkhälsoskydd, där försiktighetsprincipen bör gälla. 

10. Europaparlamentet understryker behovet av att företrädare för rådet och kommissionen 

med högsta möjliga befattningar närvarar vid sammanträden och utfrågningar i utskottet 

för framställningar, om innehållet i de frågor som diskuteras kräver att dessa 

institutioner deltar. 

11. Europaparlamentet uppmanar de kommissionstjänstemän som är närvarande vid 

sammanträdena i utskottet för framställningar att vara beredda att delta i en riktig dialog 

med framställarna och inte nöja sig med att läsa upp det svar som skrivits och skickats 

ut före sammanträdet. 

12. Europaparlamentet begär att man undersöker möjligheten att använda 

telekonferenstjänster. Parlamentet uppmuntrar till användning av ny audiovisuell teknik 

för att göra det möjligt för framställarna att spela en större roll i utskottets arbete genom 

att i realtid delta i behandlingen av deras framställning.  

13. Europaparlamentet tar avstånd från kommissionens återkommande tolkning av 

parlamentets 27:e årsrapport om kontroll av gemenskapsrättens tillämpning (2009). 

Enligt denna tolkning får kommissionen avsluta behandlingen av ärenden där det ännu 

inte tagits något formellt steg i riktning mot överträdelseförfaranden eller avbryta aktiva 

överträdelseförfaranden i sådana fall som behandlas i nationell domstol. Parlamentet 

påminner om att parlamentet i punkt 11 i sin årliga resolution om verksamheten i 

utskottet för framställningar av den 15 december 20161 återigen tog avstånd från 
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kommissionens ursprungliga strategi i ovannämnda rapport. Denna ståndpunkt hade 

parlamentet redan tidigare uttryckt i sin resolution1 av den 14 september 2011, där 

kommissionen särskilt i punkterna 1, 23 och 32 uppmanades att inom sitt 

behörighetsområde göra mer för att säkerställa ett konsekvent genomförande av 

EU-lagstiftningen och att använda överträdelsemekanismer oberoende av förekomsten 

av rättsliga förfaranden på nationell nivå. 

14. Europaparlamentet noterar med oro, med hänvisning till kommissionens årliga rapport 

av den 6 juli 2017 om kontroll av unionsrättens tillämpning 2016 (COM(2017)0370), att 

antalet öppna överträdelseärenden har ökat betydligt med hela 21 procent jämfört med 

föregående år. Kommissionen uppmanas att följa upp parlamentets krav på 

informationsutbyte om läget i pågående överträdelseförfaranden. Parlamentet framhåller 

att framställningarna har en viktig roll när det gäller att upptäcka bristfälligt 

genomförande eller sent införlivande av EU-lagstiftningen. Parlamentet påminner 

kommissionen om att utskottet för framställningar har åtagit sig att besvara 

medborgarnas förväntningar i god tid och på ett ansvarsfullt sätt och att samtidigt 

säkerställa demokratisk kontroll och korrekt tillämpning av EU-lagstiftningen. 

15. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lämna exakt statistik över antalet 

framställningar som ledde till att ett EU Pilot-förfarande eller ett överträdelseförfarande 

inleddes. Parlamentet begär vidare att få rapporter om fall som rör pågående förfaranden 

och/eller förfaranden och de handlingar som utbytts under EU Pilot-förfaranden och 

överträdelseförfaranden när dessa har avslutats med tillämpning av rättspraxis vid 

Europeiska unionens domstol, i syfte att underlätta en strukturerad dialog och minska 

den tid det tar att lösa tvister. Kommissionen uppmanas vidare att diskutera dessa 

rapporter med utskottet för framställningar och att på ett proaktivt sätt involvera den 

vice talman som ansvarar för tillämpning och förenkling av lagstiftningen. 

16. Europaparlamentet uppmanar enträget kommissionen att korrekt använda de 

befogenheter som hänger samman med dess roll som fördragens väktare, eftersom 

denna roll är av yttersta vikt för att EU ska fungera väl när det gäller medborgarna och 

EU:s lagstiftande organ. Parlamentet ser gärna att överträdelseförfaranden hanteras i 

god tid, så att man utan dröjsmål sätter stopp för situationer där EU-lagstiftningen inte 

respekteras. 

17. Europaparlamentet anser att samarbetet med andra parlamentsutskott är av yttersta vikt. 

Parlamentet hänvisar i detta sammanhang till antagandet av riktlinjer för utskottet för 

framställningar, där man fastställer principen att inrätta ett framställningsnätverk 

tillsammans med de andra utskotten. Parlamentet välkomnar att riktlinjerna för ett 

sådant nätverk har antagits. Parlamentet lyfter fram det frågeformulär som skickats till 

alla utskott i syfte att bättre förstå deras förfaranden i samband med hanteringen av 

framställningar som lämnats in för yttrande eller för kännedom. Parlamentet noterar 

med tillfredsställelse att det första nätverkssammanträdet på personalnivå ägde rum 

under 2016 och på ledamotsnivå två gånger under 2017. Parlamentet ser positivt på de 

framsteg som gjorts i samordningen mellan utskottet för framställningar och andra 

utskott och den tematiska fördelningen av politikområden inom varje berört utskott, 

vilken kommer att möjliggöra en bättre uppföljning av de framställningar som skickats 

till andra utskott. Parlamentet efterlyser en förstärkning av PETI-utskottets nätverk i 

syfte att effektivisera framställningarna i det pågående lagstiftningsarbetet. Parlamentet 

rekommenderar att den personal som arbetar för Europaparlamentets ledamöter erbjuds 
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särskild utbildning om rätten att inge framställningar. Tanken är att det därmed ska bli 

möjligt att bättre hjälpa de väljare som är intresserade av att fullfölja processen. 

18. Europaparlamentet beklagar djupt att stadgan om de grundläggande rättigheterna endast 

är tillämplig i EU:s medlemsstater när dessa tillämpar EU-lagstiftningen. Parlamentet 

upprepar att många medborgare finner att tillämpningen av stadgan är otydlig och 

bristfällig. Parlamentet beklagar att Europeiska unionens domstol har tolkat artikel 51 i 

stadgan om de grundläggande rättigheterna på ett sätt som är försiktigt men ändå gör det 

möjligt att utvidga stadgans tillämpningsområde till att omfatta nationella bestämmelser 

som genomför EU-lagstiftningen samt bestämmelser som säkerställer en effektiv 

tillämpning av EU:s bestämmelser. Parlamentet anser att de flesta EU-medborgarna har 

förväntningar på rättigheterna i stadgan som vida överskrider det nuvarande 

tillämpningsområdet. Parlamentet betonar att en för smal eller inkonsekvent tolkning av 

artikel 51 ökar avståndet mellan medborgarna och EU. Parlamentet vädjar till 

kommissionen att vidta åtgärder för att säkerställa att tolkningen av 

tillämpningsområdet för artikel 51 är så konsekvent och bred som möjligt. Parlamentet 

välkomnar att Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter infört ett 

interaktivt verktyg som ger enkel tillgång till information om vilka myndigheter man 

ska vända sig till i varje medlemsstat med förfrågningar om grundläggande rättigheter. 

19. Europaparlamentet noterar framställarnas oro i fråga om deras framtida rättigheter efter 

folkomröstningen i Förenade kungariket om utträde ur Europeiska unionen. Denna oro 

framgick tydligt i ett stort antal framställningar avseende Förenade kungariket. 

Parlamentet påminner om sin resolution av den 5 april 20171, där det understryks att 

utträdesavtalet måste godkännas av Europaparlamentet och där det kräver en rättvis 

behandling av medborgare i EU-27 som bor eller har bott i Förenade kungariket och 

brittiska medborgare som bor eller har bott i EU-27, och anser att deras respektive 

rättigheter och intressen måste prioriteras fullt ut i förhandlingarna. Parlamentet noterar 

att det alltjämt finns en oro över om de brittiska medborgare som varit bosatta i ett annat 

EU-land i mer än 15 år ska ha rösträtt eller inte. Utskottet för framställningar har spelat 

en aktiv roll när det gäller att försvara EU-medborgarnas och de brittiska medborgarnas 

rättigheter genom att bidra till parlamentets resolutioner av den 5 april 2017 och den 

3 oktober 20172 om läget i förhandlingarna med Förenade kungariket efter det att landet 

meddelat sin avsikt att lämna EU och genom att beställa en studie om effekterna av 

brexit för rätten att inge framställningar och om framställningsutskottets behörighet, 

ansvar och verksamhet samt genom att behandla framställningar om brexit och 

medborgerliga rättigheter vid utskottets sammanträde den 21 juni 2017. Parlamentet 

stöder kommissionens åtagande att fullt ut garantera rättigheterna för unionsmedborgare 

som är bosatta i Förenade kungariket under brexitförhandlingarna och efter det att 

landet har gått ur Europeiska unionen. Kommissionen uppmanas att garantera 

fullständiga rättigheter för brittiska medborgare som är bosatta i övriga EU, så att 

medborgare inte används som brickor i ett spel eller får sina rättigheter undergrävda 

som ett resultat av förhandlingarna. 

20. Europaparlamentet framhåller det viktiga arbete som utskottet för framställningar 

kontinuerligt utfört när det gäller framställningar om situationen för personer med 

funktionsnedsättning, samt betonar att utskottet är villigt att fortsätta stödja arbetet med 

att stärka rättigheterna för personer med funktionsnedsättning. EU-institutionerna 

uppmanas att föregå med gott exempel i denna fråga och att säkerställa att 
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medlemsstaternas genomförandeåtgärder överensstämmer fullständigt och konsekvent 

med EU:s lagstiftning och FN:s konvention om rättigheter för personer med 

funktionsnedsättning. Parlamentet framhåller att det den 22−23 september 2016 

genomfördes en undersökningsresa till Slovakien för att samla in information om 

investeringar i institutioner för personer med funktionsnedsättning och att det då 

rekommenderades att kommissionen skulle titta närmare på den aktuella situationen. 

Parlamentet betonar behovet av att förbättra det politiska deltagandet för personer med 

funktionsnedsättning, i synnerhet i samband med förberedelserna inför nästa EU-val, 

samt att erkänna rösträtten för alla personer med funktionsnedsättning i enlighet med 

artiklarna 12 och 19 i FN:s konvention om rättigheter för personer med 

funktionsnedsättning. 

21. Europaparlamentet påminner om utskottets arbete för att stödja ratificeringen och ett 

snabbt genomförande av Marrakechfördraget från 2013 om att underlätta tillgången till 

publicerade verk för personer som är blinda, synsvaga eller har annat läshandikapp. 

Parlamentet betonar i detta avseende betydelsen av den korta resolutionen av den 

3 februari 20161 om ratificeringen av Marrakechfördraget, där en snabb reaktion från 

alla berörda parter efterlystes för att lösa det låsta läget i syfte att underlätta ratificering 

på EU-nivå. Parlamentet och rådet har nått en överenskommelse om kommissionens 

lagstiftningsförslag om genomförandet av Marrakechfördraget (COM(2016)0595 och 

COM(2016)0596), som har blivit bindande2. 

22. Europaparlamentet vill uppmärksamma två årsrapporter – årsrapporten om utskottets 

samtliga åtgärder under 20153 samt Europeiska ombudsmannens årsrapport för 20154 – 

och flera yttranden från utskottet, t.ex. över gränsöverskridande erkännande av 

adoptioner5, över EU:s alternativ för att förbättra tillgången till läkemedel6, över 

genomförandet av FN:s konvention om rättigheter för personer med 

funktionsnedsättning, med särskilt beaktande av de avslutande iakttagelserna från 

FN:s kommitté för konventionen7, över kontrollen av unionsrättens tillämpning: 

årsrapport 20148 och över situationen för de grundläggande rättigheterna i Europeiska 

unionen 20159. 

23. Europaparlamentet framhåller utskottets stöd för det europeiska medborgarinitiativet. 

Parlamentet noterar kommissionens förslag till översyn av förordningen i syfte att öka 

medborgarinitiativets betydelse som ett verktyg för demokratiskt deltagande. 

Parlamentet beklagar att kommissionen misslyckades med att ta vederbörlig hänsyn till 

den senaste tidens arbete om en icke-lagstiftningsresolution om det europeiska 

medborgarinitiativet, i synnerhet yttrandet från utskottet för framställningar, och att den 

därmed också misslyckats med att respektera det interinstitutionella avtalet fullt ut. 

Kommissionen uppmanas eftertryckligen att ta hänsyn till yttrandet från utskottet för 

framställningar under det kommande lagstiftningsförfarandet, för att uppnå ett 

fullständigt och effektivt deltagande av unionsmedborgarna i EU:s beslutsfattande 
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genom det europeiska medborgarinitiativet. 

24. Europaparlamentet beklagar att kommissionen inte har utövat sina kontrollbefogenheter 

med beslutsamhet för att förhindra utsläppandet på den inre marknaden av förorenande 

dieselbilar, som avsevärt bidrar till utsläpp i atmosfären av kvävedioxid utöver dessa 

gränsvärden och inte uppfyller EU:s regler om typgodkännande och utsläpp från 

personbilar och lätta nyttofordon. Parlamentet påpekar att denna aspekt utgör en 

integrerad del av farhågorna för medborgare som har utnyttjat rätten att inge 

framställningar för att kräva ett effektivt skydd av människors hälsa, miljön och 

konsumenternas rättigheter. 

25. Europaparlamentet betonar att grundregeln bör vara att det ska finnas öppenhet och att 

allmänheten ska ha tillgång till EU-institutionernas handlingar, i syfte att säkerställa 

högsta möjliga skyddsnivå för medborgarnas demokratiska rättigheter. Parlamentet 

anser att en ändring av förordning (EG) nr 1049/2001 i detta hänseende bör läggas fram 

i tid. 

26. Europaparlamentet understryker sitt nära samarbete med Europeiska ombudsmannen 

och sitt engagemang i Europeiska ombudsmannanätverket. Parlamentet understryker 

även de utmärkta förbindelserna mellan ombudsmannen och utskottet för 

framställningar inom ramen för det institutionella samarbetet. Parlamentet uppskattar 

särskilt ombudsmannens regelbundna bidrag till utskottets arbete under hela året. 

Parlamentet betonar ombudsmannens avgörande bidrag för att förbättra beslutsfattande- 

och förvaltningsprocesserna på EU-nivå, som så snart som möjligt kommer att bli helt 

öppna och opartiska och lämpade för att skydda medborgarnas rättigheter på ett 

ändamålsenligt och effektivt sätt. Parlamentet stöder den sittande ombudsmannens 

arbete inom hennes olika befogenhetsområden, inklusive hennes egna initiativ och 

strategiska undersökningar som främjar inte bara ett gott styre, utan även ett bättre 

demokratiskt funktionssätt för unionen. Parlamentet välkomnar de initiativ som tagits av 

Europeiska ombudsmannen för att dra större nytta av nätverkets potential och öka dess 

synlighet. 

27. Europaparlamentet välkomnar utmärkelsen för god förvaltning som inrättades av 

Europeiska ombudsmannens kansli under 2016 som ett sätt att erkänna anställda, byråer 

och organ inom EU:s institutioner som ägnar sig åt att främja god förvaltning när de 

utför sitt dagliga arbete. Parlamentet ser gärna att den aktuella kodexen för god 

förvaltningssed uppgraderas till en bindande förordning som bör innehålla bland annat 

konkreta bestämmelser för att förebygga intressekonflikter på alla nivåer inom 

EU:s institutioner, byråer och organ. 

28. Europaparlamentet betonar den mångfald av ämnen som tas upp i de ingivna 

framställningarna och som rör allt från den inre marknaden, rättsliga frågor, energi och 

transport till grundläggande rättigheter, hälsa, miljörätt, funktionshinder och djurhälsa 

samt de olika följder som brexit får för allmänheten. Parlamentet understryker att antalet 

framställningar som mottogs under 2016 (1 569) ökade med 10 procent, och begär att 

EU-institutionerna på lämpligt sätt tillsätter personal till de tjänsteenheter som hanterar 

framställningar, särskilt sekretariatet för utskottet för framställningar. 

29. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att garantera en uttömmande analys av 

överensstämmelsen med EU-lagstiftningen för de miljöbedömningar som genomförts av 

medlemsstaterna om tillstånd att genomföra infrastrukturprojekt för vilka medborgarna 

via framställningar har betonat de allvarliga riskerna för människors hälsa och för 



miljön. Parlamentet framhåller vikten av dessa analyser och eventuella dithörande 

åtgärder från kommissionens sida som utförs proaktivt och på förhand i syfte att 

förebygga irreversibla skador på miljön, i enlighet med försiktighetsprincipen.  

30. Europaparlamentet lyfter fram de många framställningar som rör 

barnavårdsmyndigheters praxis och skyddet av barnets rättigheter, särskilt de ärenden 

som har gränsöverskridande följder. Parlamentet är medvetet om det arbete som utförts 

av utskottets arbetsgrupp för frågor om barns välfärd. Parlamentet uppmärksammar det 

korta resolutionsförslaget ”Att skydda barnets bästa (över gränserna) i Europa” som 

antogs i mars 2016. Parlamentet har tagit del av förslaget att omarbeta Bryssel IIa-

förordningen om behörighet, erkännande och verkställighet av avgöranden i 

äktenskapsfrågor och frågor om föräldraansvar, och om internationella bortföranden av 

barn, samt noterar att många av de frågor som tas upp i framställningar – såsom de som 

rör de förfaranden och den praxis som medlemsstaternas behöriga myndigheter i 

praktiken använder vid beslut med gränsöverskridande konsekvenser för minderåriga 

och effektiviteten i förfarandet för att återlämna barn efter det att de förts bort vid 

internationella vårdnadstvister – måste granskas ordentligt för att lösa de befintliga 

problemen. 

31. Europaparlamentet understryker det konstanta och stora antalet framställningar om djurs 

välbefinnande och beklagar återigen förseningen i genomförandet av Europeiska 

unionens strategi för djurskydd och djurs välbefinnande 2012–2015. Parlamentet anser 

att det är nödvändigt att ta fram en ny strategi på EU-nivå för att överbrygga alla 

befintliga luckor och säkerställa ett fullständigt och effektivt skydd av djurs 

välbefinnande genom tydlig och uttömmande lagstiftning som helt uppfyller kraven i 

artikel 13 i EUF-fördraget. 

32. Europaparlamentet beklagar att det inte har skett några betydande framsteg när det 

gäller icke-medborgares valrättigheter i Estland och Lettland till följd av framställning 

nr 0747/2016. Parlamentet framhåller att eventuella onödiga förseningar kan orsaka 

bristande tillit till EU-institutionerna. 

33. Europaparlamentet betonar att Solvit-nätverket spelar en viktig roll i fråga om att ge 

medborgarna och företagen ett instrument för att hantera problem som rör myndigheters 

eventuella överträdelser av EU-lagstiftningen i andra medlemsstater. Kommissionen 

och de enskilda medlemsstaterna uppmanas att främja Solvit för att göra det mer 

användbart och synligt för medborgarna. Parlamentet välkomnar i detta avseende 

handlingsplanen för att förstärka Solvit-nätverket, som kommissionen offentliggjorde i 

maj 2017. Kommissionen uppmanas att säkerställa ett snabbt genomförande av denna 

handlingsplan och rapportera tillbaka till parlamentet om dess resultat. 

34. Europaparlamentet framhåller de förbättringar som gjorts på webbportalen för 

framställningar. Parlamentet betonar att det behövs ytterligare tekniska förbättringar av 

webbportalen för att se till att utskottet för framställningar är väl förberett för att kunna 

hantera oförutsedda situationer, t.ex. en plötslig ökning av antalet inlämnade 

framställningar. Parlamentet anser att den pågående tekniska utvecklingen av portalen, 

och den ökade tekniska kapaciteten, är oerhört viktig för ett smidigt 

framställningsförfarande. Parlamentet understryker portalens betydelse som 

lättillgänglig kommunikationsportal för både medborgare och framställare, men även 

för användare av mobila enheter och för personer med funktionsnedsättning. 

Parlamentet ser fram emot ett snabbt genomförande av projektets återstående faser, 

vilket kommer att möjliggöra en stärkt interaktiv upplevelse och ökad 



realtidsinformation för framställare och dem som stöder framställningar. 

35. Europaparlamentet efterlyser en mer fokuserad och aktiv press- och 

kommunikationstjänst och en aktivare närvaro på sociala medier och ser gärna att 

utskottets arbete blir mer lyhört för allmänhetens önskemål. 

36. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution och 

betänkandet från utskottet för framställningar till rådet, kommissionen, 

Europeiska ombudsmannen, medlemsstaternas regeringar och parlament samt till dessa 

parlaments utskott för framställningar och deras ombudsmän eller liknande behöriga 

organ. 


